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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavahankkeen yleis-
esite, jossa kerrotaan, miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus 
etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää hankkeen aikana.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  17.2.2020

Hankkeen nettisivut: 
www.hameenlinna.fi → Asuminen ja ympäristö → Kaavoitus →

Vireillä olevat kaavat 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 
tarkoitus on määritelty maankäyttö- ja raken-
nuslain 63 §:ssä mm. seuraavasti:

”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa 
vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merki-
tykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallis-
tumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan 
vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletu-
losta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on 
mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtö-
kohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.”

Kaavamuutosalueen sijainti.

Kaavan laatija:
 Arkkitehtitoimisto 
 Helena Väisänen
 Puh. 040 5576 086

arkkitehtitoimisto@helenavaisanen.fi

YHTEYSTIEDOT



KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA MAANOMISTUS

SUUNNITTELUN TAVOITE
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Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa 
alueelle rakennuspaikat, tieyhteydet ja vapaa-alueet toteutu-
neen tilanteen mukaisesti alueen kehittämistarpeet huomioi-
den. 

Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena osoittaa alueelle 
kolme erillistä korttelialuetta: kaksi loma-asuntojen kortte-
lialuetta ja yksi matkailua palvelevien rakennusten kortteli-
alue. Muu osa kaava-alueesta on tarkoitus osoittaa maa- ja 
metsätalousalueeksi.

Kaavamuutosalueen rajaus.

Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta 

SUUNNITTELUN ALOITE 

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Ympäristö

 
Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt maanomistaja.  

Asemakaavan muutosalueella sijaitsee Lammin Tervaniemen 
lomakeskus, jossa on majoitusrakennus, asuinrakennus, kota 
ja talousrakennuksia. Lisäksi asemakaavan muutosalueella 
sijaitsee kaksi loma-asuntoa ja rantasauna. Kaavamuutosalue 
rajautuu rantaan ja neljään omarantaiseen loma-asuntopaik-
kaan. Lomakeskuksen rannassa on pieni lampi. Alueen halki 
kulkee tieyhteys loma-asunnoille.  Muu osa kaava-alueesta 
on metsää.

Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa Kanta-Hämeen maakunta-
kaava 2040. Alue on maakuntakaavassa osoitettu matkailu-
palvelujen alueeksi (RM 271). Alueen kautta kulkevaksi on 
osoitettu ulkoilureitti (vihreä palloviiva).

Ranta-asemakaavamuutosalue sijaitsee Lam-
min Porraskoskella Nerosjärven rannalla. 

Alue on yksityisessä omistuksessa.

Kaava-alueen pinta-ala noin 7,5 ha.



Yleiskaava
Alueella on voimassa Pohjois-Lammin osayleiskaava.

Osayleiskaavassa alueelle on osoitettu loma- ja matkailualue (R), 
kaksi loma-asuntoaluetta (RA-2) sekä maa- ja metsätalousvaltaista 
aluetta, jolla on ympäristöarvoja ja/tai ulkoilun ohjaamistarvetta 
(MU). MU-alueelle on osoitettu kaksi saunan rakennusalaa (sa). 
R-aluetta koskee kaavamääräys: Alue varataan loma-asutuksen, 
lomailun, matkailun, kurssikeskusten yms. tarpeisiin. Rakennusoike-
uden perusteet on esitetty yleiskaavan selostuksessa. 
RA-2-alueita koskee kaavamääräys: Koko RA-2-alue muodostaa 
yhden rakennuspaikan, jonka sisälle ei saa muodostaa kiinteistö-
rajoja. Luku RA-2-merkinnän yläpuolellea osoittaa loma-asuntojen 
enimmäismäärän. Loma-asunnon enimmäiskoko on 80 kerros-m². 
Loma-asuntoa kohden saa rakentaa erillisiä talousrakennuksia 20 
kerros-m². 

MU-aluetta koskee kaavamääräys: Alue on tarkoitettu maa- ja met-
sätalouden harjoittamiseen. Alueelle ei saa sijoittaa rakentamista, 
lukuunottamatta maa- ja metsätalouden rakennuksia. Erityistä huo-
miota on kiinnitettävä rantamaisemien, geologisesti arvokkaiden 
harjumuodostumien ja -maisemien, kallioalueiden, suoluonnon, 
rantakosteikkojen ja sekä luonnontilaisten lehtojen vaalimiseen. 
Rantametsiä ja lakialueita tulisi käsitellä Metsäkeskus Tapion met-
sänhoitosuositusten mukaisesti ja siten, että kiinnitetään erityistä 
huomiota maiseman luonnonmukaisuuteen. MU-alueella olevia 
saunan kerrosaloja koskee kaavamääräys: Saunan kerrosala saa olla 
enintään 20 m², ellei sa-merkinnän edessä olevalla luvulla ole osoi-
tettu muuta kerrosalaa. 

Asemakaava
Alueella on voimassa Lammin Porraskosken ranta-asemakaa-
van muutos vuodelta 2011.

Ote Pohjois-Lammin osayleiskaavasta.

Voimassa oleva ranta-asemakaava. Kaavamuutosalue on rajattu 
sinisellä.

 
Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa alueelle 
on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten 
korttelialue (RM-1), maa- ja metsätaloualuetta (M) 
sekä maa- ja metsätalousaluetta, jolla on erityistä 
ulkoilun ohjaamistarvetta (MU).

RM-1-korttelialuetta koskee kaavamääräys: Kort-
telialueelle voi matkailua palvelevien rakennusten 
yhteyteen sijoittaa yhden asuinhuoneiston. RM-
korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta 
yhteensä 1900 kem². Suurin sallittu kerrosluku 
on II u1/2. MU-alueelle on osoitettu saunan ra-
kennusala ja rakennusoikeutta saunaa varten 80 
kem² sekä erillinen rakennusala kevytrakenteista 
kappelia varten sekä sille rakennusoikeutta 70 
kem². Kaavaan on lisäksi osoitettu ohjeelliset 
ajoyhteydet RA-korttelialueille sekä ulkoilureitti.

Kaavassa on annettu seuraavat yleismääräykset:
Kaavassa esitettyjen tonttien lukumäärää ei saa 
ylittää. Rakennusten etäisyyden tontin rajasta 
tulee olla vähintään 5 metriä. Loma-asuntojen 
ja talousrakennusten etäisyys rantaviivasta tulee 
olla vähintään 25 metriä ja erillisen, enintään 25 
krsm2 suuruisen saunarakennuksen etäisyyden 
vähintään 15 metriä. Ranta-asemakaava-alueelle 
rakennettavien rakennusten, rakenteiden ja lai-
tureiden tulee sijoittelun, muodon, materiaalin 
ja värityksen puolesta sopeutua ympäröivään 
luontoon ja ympäristöön. Rakennuspaikkojen 
rakentamaton osa säilytetään luonnonmukaisena 
ja rantamaisema otetaan huomioon maisemaa 
muuttavissa toimissa. Ranta-asemakaavan vesi- ja 
jätehuolto on hoidettava ko. lupaviranomaisen 
määräämällä tavalla.
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Kaavoituksessa osallisia ovat suunnittelualueen 
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työnte-
koon tai muihin oloihin kaava saattaa huomat-
tavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, 
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 

OSALLISET 

Porraskosken ranta-asemakaavamuutoksen yhteydessä osal-
lisia ovat:
• Suunnittelualueen maanomistajat ja vuokralaiset
• Suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen maan-

omistajat ja asukkaat
• Hämeen ELY-keskus
• Hämeenlinnan kaupungin hallintokunnat

Lisäksi edellä olevan määrittelyn mukaan osallisiksi voivat 
itsensä katsoa kaikki, jotka uskovat hankkeella olevan vaiku-
tusta oloihinsa.

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 

Kaikissa kaavaprosessin vaiheissa osallistuminen on mahdol-
lista esittämällä mielipiteitä nähtävänä olevista aineistoista. 

Palautetta on mahdollista antaa osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta, kaavan valmisteluaineistosta ja asemakaa-
vaehdotuksesta. Kaava-aineistoihin voi tutustua koko kaa-
vahankkeen ajan kaupungin verkkosivuilla ja kaavoituksen 
asiakaspalvelussa, Wetterhoffinkatu 2:n 3. kerroksessa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään kaava-aluee-
seen rajautuville maanomistajille kirjeitse. 

Alueella ei ole sellaisia maakunnallisia tai valtakunnallisia 
intressejä, joiden takia viranomaisneuvottelu olisi tarpeen. 
Kaavan valmisteluaineistosta ja kaavaehdotuksesta pyyde-
tään lausunnot kaupungin hallintokunnilta ja viranomaisilta.

Hankkeen nettisivut: 
www.hameenlinna.fi 

→ Asuminen ja ympäristö 
→ Kaavoitus 

→ Vireillä olevat kaavat

Ilmoittaudu hankkeen 
sähköpostituslistalle! 

Saat ajankohtaista tietoa 
hankkeen vaiheista:

helena.vaisanen@arkkitehtihv.fi

TIEDOTTAMINEN

Kaavaluonnoksesta annettuihin mielipiteisiin ja 
kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin sekä 
saatuihin lausuntoihin laaditaan vastineet. Ehdo-
tusvaiheessa niille muistutuksen tehneille, jotka 
ovat ilmoittaneet osoitteensa, lähetetään kunnan 
perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. 

Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlin-
nan hallinto-oikeuteen, valitusaika on 30 päivää.  
Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kirjeitse vain 
sitä erikseen kaavaehdotuksen nähtävänä ollessa 
pyytäneille ja osoitteensa ilmoittaneille. 

Mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta, kaava 
tulee voimaan kuulutuksella.

Kaavaprosessin vaiheista tiedotetaan kaupungin verkkosivuil-
la. 

Kaavahankkeen vaiheista on mahdollista saada tietoa suo-
raan omaan sähköpostiosoitteeseen ilmoittautumalla sähkö-
postituslistalle kaavan laatijalle.
 

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SELVITYKSET

Porraskosken ranta-asemakaavan muutoksella on vaikutusta 
eniten alueen maanomistajiin sekä alueeseen rajautuvien 
alueiden maanomistajiin ja asukkaisiin.  

Porraskosken ranta-asemakaavan muutosta laadittaessa kes-
keisiä asioita vaikutuksia arvioitaessa ovat:

• Vaikutukset maisemaan
• Vaikutukset luontoon
• Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
• Vaikutukset elinkeinoelämän toimivan kilpailun               

kehittymiseen

Alueelle on laadittu luontoselvitys vuonna 2001. Luontoselvi-
tyksen ajantaisuus tarkistetaan kaavahankkeen aikana. 

Ranta-asemakaavan laatimista varten alueelle on laadittu 
pohjakartta vuonna 2001. Pohjakartta on vanhentunut, mutta  
laadittava ranta-asemakaavan muutos on vähäinen ja se ei 
olennaisesti vaikuta alueen tai sen lähiympäristön kaavoituk-
seen (MRL 54 a.3 §).

Ranta-asemakaavaa laadittaessa arvioidaan sen 
toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset 
vaikutukset:
•  ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
•  maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja  

ilmastoon
• kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoi-

suuteen ja luonnonvaroihin
• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta-  

ja energiatalouteen sekä liikenteeseen
• kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperin-

töön ja rakennettuun ympäristöön.
• elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymi-

seen.

Asemakaavoitus perustuu alueelle tehtäviin riit-
täviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Selvityksiä tarvi-
taan myös arvioitaessa kaavan vaikutuksia. 
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Vaihe 2: Valmisteluvaihe, kaavaluonnos

Vaihe 3:  Ehdotusvaihe, kaavaehdotus

Tehtävät ja kunnalle toimitettava ma-
teriaali

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS) laatiminen.

Tammi- helmikuu 2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kaavoi-
tuksen asiakaspalvelussa, Wetterhoffinkatu 2:n 3. kerrokses-
sa ja kaupungin verkkosivuilla. Palautetta voi antaa vapaa-
muotoisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään kom-
mentteja viranomaisilta ja lautakunnilta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää 
hankkeen aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
nähtäville asettaminen. OAS lähetetään 
postitse rajanaapureille.

Tehtävät ja kunnalle toimitettava ma-
teriaali

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavaluonnoksen laatiminen.
Kaavaselostus liitteineen.

Tammi- helmikuu 2020

Aineistoihin voi tutustua kunnan verkkosivuilla ja Palvelupis-
te Kastellissa. 

Aineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja kaupun-
gin hallintokunnilta. 

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää aineistosta mielipi-
teensä.

Kaavaluonnoksen nähtäville asettami-
nen.

(Kaavaluonnoksen tarkistaminen
uudelleen nähtäville asetettavaksi)

Tehtävät ja kunnalle toimitettava ma-
teriaali

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavaehdotuksen laatiminen luonnok-
sen ja siitä saadun palautteen pohjalta.

Kevät 2020

Ehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja kau-
pungin hallintokunnilta. 

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat tehdä kaavaehdotuksesta 
muistutuksia, jotka tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävä-
nä olon päättymistä.

Kaavaselostuksen täydentäminen 

Kaavaehdotuksen nähtäville asettami-
nen 30 pv.

Yhteenveto saaduista mielipiteistä ja 
lausunnoista sekä vastineet niihin.

(Kaavaehdotuksen tarkistaminen
uudelleen nähtäville asetettavaksi)

Kaavaehdotuksen mahdollinen tarkis-
taminen ja lopullisten hyväksyttävien 
asiakirjojen laatiminen.

Kaavan hyväksyminen.
Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan.

Kesä 2020
Kaavasta on mahdollista valittaa 30 pv:n sisällä päätöksestä.

KAAVAHANKKEEN KULKU


